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Jemné pečivo trojuholníkového tvaru so špenátom a syrom a spôsob jeho prípravy

Oblasť techniky
V ýroba potravín

Doterajší stav techniky
Jemné pečivo je vyrábané zo pšeničnej m úky hladkej pekárenskej, výnim očne sa používajú aj
iné typy múk. Pre výrobu jem ného pečiva je charakteristický hlavne vyšší obsah tuku a väčšinou
aj cukru. Za jem n é pečivo sú považované výrobky s obsahom tuku 10 % a viac.
Receptúry jem ných výrobkov ďalej obsahujú vajcia (sú dodávané väčšinou ako mrazená
m elanž), m liečne kom ponenty, niektoré obsahujú i tvaroh, mak, rôzne typy povrchového
zdobenia a náplň. B ohatá surovinová skladba dodáva jem ném u pečivu jem nejšiu chuť, vyššiu
energetickú hodnotu a dlhšiu trvanlivosť. Sortim ent jem ného pečiva je veľm i pestrý. Tradičné
druhy (buchty, vianočky, rôzne koláče) sú pripravované väčšinu z kysnutých ciest. V poslednej
dobe je však rozlišovaný i sortim ent nových výrobkov, ktoré sú kyprené chem icky, bielkovou
penou alebo iba vodnou parou.
V ýroba jem ného pečiva a spracovanie ciest
Príprava cesta - kysnuté cestá na vianočkové a koláčové pečivo sa vyrába periodicky v dižiach a
to nepriam ym alebo priam ym vedením. Priam e vedenie cesta je z hľadiska úspory času a
prácnosti výhodnejšie. Princíp spočíva v zm iešaní všetkých surovín podľa receptúry (vrátane
droždia), cesto určitú dobu zreje, prebieha etanolové a enzym atické kvasenie. N epriam e vedenie
cesta je osvedčený a spoľahlivý spôsob prípravy cesta, kedy dochádza k výrazném u pomnoženiu
kvasiniek pred vlastnou prípravou cesta. Pre tento postup je charakteristické dvojstupňové
vedenie, kedy z časti m úky, vody a m nožstva droždia a enzým ov sa vyrobí riedky kvasný stupeň,
nechá sa prekvasiť a potom sa pridajú zbývajúce suroviny, vym iesené cesto sa nechá opäť zrieť.
D okysnutie tvarovaných polotovarov - prebieha väčšinou periodicky v boxových kysiarňach,
odtiaľ sa plechy s vykysnutým i kúskam i dávajú do pásovej pece. Existujú až aj moderné
prevádzky, kde je za tvarovacou linkou zaradená priebežná kysiareň, z ktorej polotovary plynulo
prechádzajú na pečiaci pás pece, takže okrem počiatočnej fázy výroby (prípravy cesta) je celý
výrobný proces kontinuálny. D okysnutie tvarovaných cestových kúskov by m alo prebiehať
v prostredí, ktoré m á teplotu 35 - 40 °C a pri relatívnej vlhkosti 75 - 80 %. (M ullerová
a Chroust, 1993; M ullerová a Skoupil, 1988).
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N áplne
Náplne tvoria podstatnú časť koláčových i iných druhov jem ného pečiva. Do niektorých typov
koláčov sa dávkuje 400 % a aj viac rozm anitých náplní, počítané na hm otnosť spracovanej
múky. M edzi základné pekárenské chute náplní patria tvaroh, mak, ovocná marm eláda, jablko a
orech. K tým to tradičným druhom postupne pribudli vanilkový krém alebo puding, ďalej napr.
kakao, škorica, kokos, karam el, v nedávnej dobe miisli a m nohé ď alšie varianty.
Spoločnou vlastnosťou všetkých týchto pekárskych náplní je term ostabilita. Dosahuje sa jej
použitím hydrokoloidov alebo vysokom olekulárnych väzných látok, najčastejšie polysacharidov.
V prevažnej väčšine sú tieto látky rastlinného pôvodu a ich najdôležitejšou vlastnosťou je viazať
čo najpevnejšie vodu. Z a studená m usia byť náplne polotekuté, aby ich bolo m ožné dávkovať
plničkami. V procesu pečenia potom m usia vodu fixovať a zabrániť jej uvoľneniu do priestoru.
Príliš riedke náplne, najm ä ovocné, potom výrobcovia m usia zahusťovať i za studená a za tepla
je nezbytný proces ich želírovania. Často sa vzhľadom k požiadavkám na kvalitu náplní
kom binuje niekoľko hydrokoloidov dohrom ady, aby sa svojimi vlastnosťam i vzájom ne doplnili.
K prírodným ingredienciám , ako je guarová guma, agar, pektíny alebo algináty sa často
pridávajú tzv. m odifikované škroby. N ajčastejšie sa je d n á o škroby z kukurice, menej z pšenice
alebo zem iakov. K vlastnej m odifikácii škrobu alebo ku zmene ich vlastností, na rozdiel od
natívneho stavu dochádza buď chem icky nebo term icky.
Ovocné náplne z m arm elád
V yrábajú sa z ovocného pretlaku, ktorý m ôže byť chem icky konzervový alebo sterilizovaný.
M arm eláda obsahuje rafinovaný cukor 50 %. N iekedy m ožno nahradiť cukor škrobovým
Q

sirupom až do 20 % cukru. (M ullerová a Skoupil, 1988; M ihulka, 2010).
D ruhy m arm elád:
Jednodruhová - m arhuľová, ríbezľová, jahodová
Dvoj druhová - z jablčného pretlaku a pretlaku chuťovo výrazného typu
Zm es m arm elády - obsahuje 80 % jablčného pretlaku, 10 % iného druhu ovocia
pretlaku výrazne chuťového ovocia
M arm eláda na pečenie - vyšší obsah refraktom etrickej sušiny
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a 10 % z

V šeobecný postup spočíva v extralcčnej m etóde a následnej kvantifikácii pom ocou HPLC-UV;
UV detekcia sa vykonáva pri 280 alebo 284 nm (A it A m eur a kol., 2006, 2007, Ramirez-Jiménez
a kol., 2000). Podobný protokol je používaný pre určenie furosínu čo je zlúčenina, vytvorená v
raných fázach M aillardovej reakcie (Ram irez-Jim énez a kol., 2000). Vývoj zhnednutie môže tiež
byť nasledované m eraním spotreby reakčných zložiek. V tom to zm ysle, A it A m eur a kol. (2007)
kvantifíkovali degradáciu sacharidov počas pečeni s HPLC-RI (index lomu) detekčnou metódou,
po extrakcii vody a etanolu.
V dostupnej zahraničnej literatúre sme našli iba patent, ktorý hovorí o úprave samotného špenátu
na konzervovanie - US patent 2 097 198 patentované 26 októbra 1937 s názvom Process of
preparing špinách or the lilce for canning. Tento vynález sa týka spôsobu prípravy špenátu, alebo
aj inej zeleniny na konzervovanie, a je najm ä týka spôsobu prípravy špenátu alebo iných
rastlinných surovín a zlepšenie farby surovín.

Samotným syrovým om áčkam sa venujú viaceré patentové prihláška, napríklad : US patent US
2014/0141145 A1 - Cheese and m ethods o f m aking such cheese; US 2011/0229622A s názvom
Blended cheeses and m ethods for m aking such cheeses.
LITERATÚRA
A it Am eur, L., Trystram , G., B irlouez-A ragon, I., 2006. A ccum ulation o f 5-hydroxymethyl-2
furfural in cookies during the baking process: validation o f an extraction method. Food
Chem istry 98 (4), 790-796.
A it Ameur, L., M athieu, O., Lalanne, V., Trystram , G., Birlouez-A ragon, I., 2007.Comparison of
the effects o f sucrose and hexose on furfural form ation and brow ning in cookies baked at
different tem peratures. Food C hem istry 101 (4), 1407—1-416.
M ihulka, S.; et al. Pekaŕské náplné. Pekaŕ C ukrár 2010, (12), 21-28.
M ullerová, M .; Chroust, F.; Pečem e m oderné v m alých i vétších pekárnách;
M ullerová, M .; Skoupil, J.; Technológie pro 4. ročník strední prum yslové školy studijního obom
zpracování moulcy. STTL: Praha, 1988. ISBN 04-824-88.
Ranúrez-Jim énez, A., G uerra-H ernández, E., G arcía-V illanova, B., 2000. Brow ning indicators in
bread. Journal o f A gricultural and Food Chem istry 48 (9), 4176-4181.
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Podstata technického riešenia
Jemné pečivo so špenátom a syrom je pečivo trojuholníkového tvaru so špenátovo-syrovou
náplňou, posypané so syrom, hm otnosť výrobku - 23 až 27g. Pečivo so špenátom a syrom sa
pripravuje zo pšeničnej múky, vody a m argarínu.
Na sam otný posyp výrobku sa používa syr, cukor, pšeničný lepok, droždie, zlepšujúci prípravok
(pšeničný lepok, zahusťovadlo guarová guma, pšeničná múka, em ulgátor- estery mastných
kyselín, m úku upravujúca látka - kyselina L-askorbová), ďalej sa pridáva zahusťovadlo

-

hydroxypropyléter zosieťovaného fosfátu škrobu.
N a povrchovú úpravu

sa použili m liečne bielkoviny, kvas (ražná múka, kvasné jadro - raž),

regulátory kyslosti (kyselina m liečna a kyselina octová), pšeničné otruby a jačm enný slad.
Náplň: ako náplň sa vytvorila nová špenátovo syrová náplň. Jej zloženie je nasledovné - špenát
m razený v m nožstve 37 až 40,5% hm otnostných, voda, syr s tm avozelenou plesňou v množstve
5 až 16,6% hm otnostného, pšeničná krupica, cesnaková pasta, sušené odstredené mlieko,
kukuričný škrob, m argarín stolový, zm es stabilizátorov (sušený vaječný bielok, stabilizátory:
karubin, karagenan; želírujúca látka - chlorid draselný), jódovaná soľ, čierne korenie).
Celkový vzhľad výrobku - m á trojuholníkový tvar so zárezm i na povrchu a syrovým posypom.
Povrch, striedka je upravená m ašľovaním a je svetlokrémovej farby. Špenátovo-syrová náplň je
tm avozelenej farby a pevnej štruktúry. Po dopečem je vidieť rovnom erne lístkovú štruktúru
cesta, náplň je tm avozelená, povrch zlatohnedej farby, posypanej syrom. U pečený výrobok má
charakteristickú špenátovo-syrovú vôňu, bez cudzích pachov a príchutí.
V ýrobok je určený pre bežného konzum enta, okrem ľudí, ktorí neznášajú lepok, vajcia a mlieko.
V ýrobok m ôže obsahovať sóju, orechy, sezam ové semená, zeler, vlčí bôb, arašidy, horčicu
a oxid uhličitý.
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Príklady uskutočnenia
Príklad 1:
Príprava

špenátovo-syrovej

náplne:

špenátovo-syrová

náplň

tvorí

28hmotnostných

%

z celkového zloženia výrobku (špenát m razený 37,9 hm otnostných %, voda, syr Niva 15,2
hm otnostných %). Cesto sa pripraví podľa uvedeného zloženia, kde sa následne pridáva
pripravená plnka. Povrch výrobku je upravený mašľovaním . Samotný výrobok je svetlokrémovej
farby, posypaný so syrom. N áplň je tm avozelená, pevná a aj dobre prem razená. Výrobok sa
dopeká nasledujúcim spôsobom - v teplovzdušnej rúre sa pečie 16 m inút pri teplote 185°C,
zaparovanie 20m l
Príklad 2:
Príprava

špenátovo-syrovej

náplne:

špenátovo-syrová

náplň

tvorí

28

hmotnostných

%

z celkového zloženia výrobku (špenát m razený 37,9 hm otnostných %, voda, syr Niva 15,2
hm otnostných %). Cesto sa pripraví podľa uvedeného zloženia, kde sa následne pridáva
pripravená plnka. Povrch výrobku je upravený m ašľovaním . Samotný výrobok je svetlokrémovej
farby, posypaný so syrom. N áplň je tm avozelená, pevná a aj dobre prem razená. Výrobok sa
dopeká nasledujúcim spôsobom - v rúre U2 v troch fázach sa pečie po dobu 15 m inút
nasledovne:
1.fáza 175°C, 5 m inút, zaparovanie 20 sekúnd (50ml)
2.fáza 180°C, 7 m inút, bez zaparovania
3.fáza 190°C, 3 m inúty, bez zaparovania

o

Príklad 3:
Príprava

špenátovo-syrovej

náplne:

špenátovo-syrová

náplň tvorí

35

hmotnostných

%

z celkového zloženia výrobku (špenát m razený 40,2 hm otnostných %, voda, syr Niva 16,1
hm otnostných %). C esto sa pripraví podľa uvedeného zloženia, kde sa následne pridáva
pripravená plnka. Povrch výrobku je upravený m ašľovaním . Samotný výrobok je svetlokrémovej
farby, posypaný so syrom . N áplň je tm avozelená, pevná a aj dobre prem razená. Výrobok sa
dopeká nasledujúcim spôsobom - v rúre U2 v troch fázach sa pečie po dobu 15 m inút
nasledovne:
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1.fáza 175°C, 5 m inút, zaparovanie 20 sekúnd (50ml)
2.fáza 180°C, 7 m inút, bez zaparovania
3.fáza 190°C, 3 minúty, bez zaparovania

Priemyselná využiteľnosť
Opísaný spôsob výroby jem ného pečiva so špenátom a syrom bol overený v plneprevádzkovom
meradle. Je jednoducho realizovateľný v priem yselných podmienkach. Pripravené výrobky sú
určené na priam u spotrebu, pri dodržaní hygieny pri výrobe a skladovacích teplôt si dokážu
udržať svoju stabilitu a kvalitu m inim álne 9 m esiacov v nerozm razenom stave a po upečení 24
hodín.
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NÁROKY NA OCHRANU

j .Jem né pečivo trojuholníkového tvaru so špenátom a syrom, vyznačujúce sa tým, že obsahuje
špenát v m nožstve 37 až 40,5 % hm otnostných a syr s tm avozelenou plesňou v množstve 5 až
16,5 % hinotnostného.

)_ .Spôsob prípravy jem ného pečiva podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým , že .

cesto sa

naplní plnkou zo špenátu a syra, potom sa jeho povrch a striedka upraví m ašľovaním a následne
sa zamrazí.
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